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FÆLLES
GILDET
Sct. Michaels nat.
I år var det 20. gang Sct. Michaels nat blev afholdt, og Sct. Georgs
Gilderne har deltaget i dem alle.
Det blev igen i år en dejlig dag/aften med masser af arbejde og godt
vejr bortset fra en enkelt byge ved fem-tiden. Den var dog ovre inden
åbningen kl. 18.
Teltet drillede lidt i år, selv om det var professionelle folk, der stod for
det. De var kommet ”skævt” i gang, om man så må sige; men ved fælles
hjælp lykkedes det at få det på ret køl, så teltdugen kunne lægges på og
borde og stole stilles op. Pyntningen af telt og borde kom lidt senere i
gang end planlagt, alt var dog klar sidst på eftermiddagen.
Aftenen forløb fint, og vi havde mange besøgende i det flot pyntede
telt. Det endelige regnskab er endnu ikke på plads.
Foreløbig ser det ud til, at vi har et overskud på ca. 10.000 kr.
Når det endelige regnskab er på plads, vil vi i styregruppen holde et
evalueringsmøde.
Fra styregruppen vil vi gerne takke alle, som bidrog til, at vi igen i år
kunne deltage til kulturnatten med et flot arrangement.
På styregruppens vegne. Ole Jørgensen.

Forsidebilledet i nr 5.
Billedet er fra Island, hvor Palle og jeg var i sommer.
Nord for Borgarnes i Island er der et stort område
med skovrejsning. Her har byens spejdere en hytte.
Fjeldet i baggrunden er Hafnafell, som ligger syd for
byen.
STADEN

3

Hoveridag den 3. oktober
Tekst og foto:Nete Berthelsen

Lørdag den 3. oktober havde udendørsudvalget indbudt til fælles
arbejdsdag. Det var ikke det store tilløbsstykke – men vejret var dejligt,
og Mogens og Brian fik hurtigt sat de 4 fremmødte piger i sving.
Den store jordbunke efter kloakarbejdet blev fjernet og planeret ud på
skråningen mod Teglværksvej. Der blev stukket kanter af og renset
tagrender. Samtidig var Erik og Vagn i gang med opsætning af
gipsvæggen ind til det nye toilet.
Det var ikke alle punkter på arbejdssedlen, der blev nået, men der skal
også være noget til næste gang, vi mødes til fælles arbejdsdag :

SØNDAG DEN 10. APRIL 2016.

Aase, Mogens og Brian
holder fagligt møde.
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100 års jubilæum hos:
Det Danske Spejderkorps i Slagelse.
Tekst: Jørgen Kyhn.

Søndag den 27. september kunne Det Danske Spejderkorps i
Slagelse fejre 100 års jubilæum. Tilbage i 1915 startede en flok
piger op som spejdere, og først et år senere (1916) kom der
drengespejdere til.
Jubilæet blev fejret i Spejderhuset ved Skoven med fælles
flaghejsning og velkomst ved gruppelederne for 2. Hellig Anders
Gruppe og Trelleborg Gruppe.
Herefter fulgte lykønskninger fra Donorkorpset, KFUM-spejderne
m.fl.
Jens Friis fra KFUM-spejderne kunne i øvrigt fortælle, at billedet
for de grønne spejdere var det samme, KFUK (De grønne
pigespejdere) blev oprettet i 1916, og først et år senere blev
KFUM spejderne oprettet.
Gildemester Agnete Bertelsen lykønskede spejderne med de 100
år og overrakte en pengegave (kr. 1.000) til de to spejdergrupper.
I spejderhuset var der en lille udstilling af fotos og gamle
patruljedagbøger, hvor man kunne genopfriske gamle minder fra
sin egen spejdertid.
Jubilæet var en god oplevelse, godt nok er 100 år mange år, men
spejderne er stadig en bevægelse, som udvikler børn og unge til
ansvarsbevidste mennesker.
Baden Powel sagde engang ”Vi har skabt en bevægelse – men –
hvis vi ikke passer på, ender vi med at have en organisation”.
Bevægelsen eksisterer
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Dansk Flygningehjælps indsamling
den 8. november
Køkkengrej til otte familier, rent vand til 200 flygtninge eller
vintertøj samt tæpper til en hel familie.
Dette er blot tre eksempler på, hvor langt de 1000 kr. rækker,
som en gennemsnitlig indsamler for Dansk Flygtningehjælp får i
bøssen på de tre timer, en indsamling tager.
Igen i år er det Sct. Georgs Gilderne, som koordinerer indsamlingen i
Slagelse og Hashøj gamle kommuner.
I skrivende stund er der 105 tilmeldte indsamlere. Det er et pænt antal,
som skulle give en god indsamling. Men! erfaringen fra tidligere år er,
at kun godt halvdelen møder op på selve indsamlingsdagen.

Vi har derfor brug for endnu flere indsamlere.
Udlevering af indsamlingsbøsser sker fra Kløverhuset søndag den 8.
november fra kl. 10.00 og frem til kl. 12.00.
Som de forrige år er der morgenkaffe og brød til indsamlerne. Selve
indsamlingen er mellem kl. 11.00 og 14.00. Aflevering sker i Danske
Bank, hvor bankens personale optæller de indsamlede beløb.
Alle indsamlere skal have afleveret senest kl. 15.00.
Du kan stadig nå at melde dig som indsamler hos din lokale koordinator
(Jørgen Kyhn) og gøre en forskel, når Dansk Flygtningehjælp samler ind
til verdens flygtninge søndag d. 8. november på tlf. 4157 7118 eller
www.vi-er-der.dk, hvor du også finder praktiske oplysninger om
indsamlingen.
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Den 42-årige far til tre, Hisham Birekdar, mistede alt, hvad han ejede,
da krigen brød ud i Syrien, og han måtte flygte fra sit hjem i Al Bayada
til byen Homs. I en lang periode har han ikke været i stand til at
forsørge sin familie. Men det blev der lavet om på med hjælp fra Dansk
Flygtningehjælp.
I 2014 startede Dansk Flygtningehjælp et jobprogram, som har hjulpet
Hisham og mange andre i gang med at starte deres egne virksomheder.
I dag tjener Hisham nok penge til at sende sine børn i skole igen.
Virksomheden genererer omkring USD 300 om måneden, og en lille
følelse af håb om en mere stabil fremtid er begyndt at spire i Hisham.
Med gildehilsen
Gildernes flygtningehjælpsgruppe

Temamøde med landsgildemesteren.
Tekst: Vagn Riber Andersen
Distriktet havde indbudt til temamøde den 10. september i år, hvor vi
fik lejlighed til at møde vores landsgildemester Helmuth Werth.
Tidspunktet kunne ikke være bedre her lige før Landsgildetinget, hvor
landsgildemesteren skulle vælges eller genvælges.
Og hvem er han så, vores landsgildemester? Ja, for mig var han ikke
den store overraskelse, da jeg selv var med til Landsgildetinget i
Flensborg, hvor han blev valgt og allerede der fik et vist kendskab til
ham.
Da det imidlertid ikke er alle, der har hørt om ham, kommer her et lille
resumé.:
Han er 61 år gammel og dansk statsborger i Sydslesvig. I de seneste 24
år har han været leder af spejdercenter Tydal og har været spejder,
siden han var 7 år gammel.
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Inden han kom til Tydal, var han stationsleder for tyske Røde Kors i
Kappel og senere katastrofeberedskabskoordinator i Slesvig/Flensborg
redningstjeneste. Redderuddannelsen tog han i 70'erne i Danmark,
hvor han også arbejdede en tid i Roskilde og Viborg. I denne tid blev
han også dansk statsborger.
Da han vendte tilbage til Tyskland, blev han aktiv i den tyske SSW
forening og genoptog sit spejderarbejde.
Under selve temamødet, der også havde lidt karakter af valgmøde,
fortalte han noget om sig selv og sin baggrund og om sine visioner og
ønsker for gildets fremtid. Han fortalte også åbent om sine
anstrengelser for at modernisere gildebevægelsen og sikre dens
overlevelse.
Som det fremgår af en artikel i Sct. Georg, har det været en kamp op ad
bakke mod konservatisme og infleksibilitet, og hvor han ofte har været
ved at kaste håndklædet i ringen.
Imidlertid har han valgt at kæmpe videre og fik da også til det nyligt
afholdte landsgildeting mandat til at fortsætte kampen.
Vi, der deltog i temamødet, fik fornemmelsen af en meget engageret
person, der brænder for spejder- og gildebevægelsen, og som vil gøre,
hvad der er i hans magt, for at gildebevægelsen skal overleve.
Faldt i øvrigt over dette lille radioklip om ham fra NDR Nord:
http://www.ndr.de/wellenord/sendungen/
binnenland_und_waterkant/audio182441.html.
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Leif Johansen
Agnes Jørgensen

26. november.
29. november.

Gruppe B og D på besøg på Spejdermuseet.

Foto: Margot

Gruppe B og D var på et dejligt besøg på Spejdermuseet i København
lørdag den 17/10, hvor en gildebror fra 4. København/Hvidover,
Claus Pedersen, viste rundt. Mere om turen i næste nr.
STADEN
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Julestue
Gildebrødre med ledsagere inviteres til
Julestue søndag den 6. december
kl. 13.00 i Kløverhuset.
Der serveres en lækker julebuffet.
Kaffe med hjemmebag.
Pris 70 kr.
Der bliver tid julelege,julesange,
julehistorier.
Kort sagt vi skal rigtig hygge os.
Tilmelding senest den
28. november
til:
Margot tlf. 53 58 98 64.
margot.maarbjerg@gmail.com
Husk gaven til
Stedet
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Gruppen har ordet.
Gruppe F ved Jens Mortensen
En tsunami for gennem hovedet og flyttede rundt på ”brikkerne”.
Jeg var i midten af juli udsat for noget besynderligt.
Om formiddagen blev jeg underlig.
Hukommelsen forsvandt. Jeg kunne intet huske fra om morgenen og 10
timer frem. Jeg kunne huske mit personnummer, men f. eks. ikke hvem
der var blevet statsminister (og det var ikke bare en fortrængning).
Jeg kunne ikke huske, jeg var stået op, spist morgenmad, smurt
madpakke og havde kørt bilen ind til Slagelse. Jeg kunne ikke huske, jeg
dagen før havde været på lejrtur med gildet. Tsunamien efterlod et
kaos i hovedet.
Som samfundet skal genopbygge det beskadigede område næsten fra
bunden, føler jeg, at jeg skal genopbygge min tilværelse. Megen energi
går nu med at reorganisere brikkerne i hovedet, få dem til at forstå, at
jeg gerne vil have et normalt liv, at jeg ikke er syg, at jeg skal ”tage mig
sammen”.
Genopbygningen kræver en del afvikling af mange af mine tidligere
opgaver samt at få ryddet op både fysisk og psykisk. Det er svært, fordi
årsagen ikke kendes, jeg har ikke været ude for
et”jordskælv” (hovedskade). Alle skanninger og målinger af mit hoved
viser kun normale forhold. Det tager lang tid og kræver megen
overtalelse af sig selv at fjerne mistanken om, at jeg fejler ”noget”, når
jeg ikke har kunnet få nogen forklaring.
Med denne historie vil jeg gerne have jer, der læser dette, til at forstå
nogle af de mekanismer, som sker med personer, der udsættes for
belastninger, og som efterfølgende ikke virker normale. Vi har set
tilfælde med skader efter deltagelse i krig, skader efter færdselsuheld,
skader efter stress, skader efter blodpropper og mange mange flere.
Påvirkninger, der er langt værre end min, og hvor samfundet står
måbende og nærmest handlingslammet, når der er brug for hjælp.
STADEN
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Nyt fra ledelsen.
Kære 3. Gilde
Vi er godt i gang med efterårets spændende aktiviteter, senest har
mange deltaget i Gildemødet, arrangeret af gruppe F, hvor
uddannelseschef Michael Bang fra Selandia levende fortalte om den
nye erhvervsuddannelsesreform og om ungdomsuddannelses-systemet
generelt.
Det glædede mit ”gamle Selandia-hjerte”, at der er folk som Michael
og Tim, der knokler for at få de unge igennem en uddannelse til gavn
for – ja dem selv – men så sandelig også for samfundet/erhvervslivet.
En rigtig fin aften – stor tak til Gruppe F.
Det kan være svært at nå at deltage i alle arrangementer, og det kan
efterhånden være svært for nogle af grupperne at stå for det praktiske
i arrangementerne, men så må gruppemedlemmerne alliere sig med
deres ledsagere, som bliver ”sat i arbejde”.
Det glæder os altid at se ledsagerne i vores gilde – og en stor tak til jer,
der så flittigt hjælper til.
Jeg glæder mig meget over, at der er så stort et fremmøde ved alle
vores gildearrangementer.
•
Og så alligevel ikke! Vi manglede i den grad ”mandskab”
ved hoveridagen den 3. oktober. Der er brug for hjælpende
hænder til ”at holde Kløverhuset udendørs”. Mange havde
”gyldige” grunde til ikke at komme, og jeg er helt med på, at
mange ikke er til haveaktiviteter mere.
Der er altid mulighed for at hjælpe udendørsudvalget – de
arbejder typisk hver anden torsdag formiddag – kontakt
Karen eller Mogens herom.

12

I har måske set et par nye ”hoveder” ved de sidste gildearrangementer.
Det er Jørgen Larsen fra Høng, og Britta Petersen fra Vemmelev. De to
bliver for tiden introduceret til gildebevægelsen, specielt 3. Gilde, og vi
håber at kunne optage dem til væbnerhallen i januar 2016, hvor vi
også forventer, at Susanne, der her i vinter deltager i væbnerforberedelse, bliver optaget som væbner.
Det vil være rigtig dejligt, hvis mange af jer kan afse 3 timer til at gå
rundt med raslebøssen den 8. november i forbindelse med Dansk
Flygtningehjælps indsamling. Der er i den grad brug for pengene.
Til april 2016 skal vi have indsat en ny skatmester, idet Jens’s 3. årige
periode udløber, og Jens har valgt at stoppe med embedet.
Jeg glæder mig til at se indstillingerne om ny skatmester fra grupperne.
Åben Gildehal 11. november:
Det vil glæde os at se familie, venner og bekendte til vores åbne
gildehal. Det er her, der er mulighed for at overvære en gildehal og
mærke den gode gildestemning i 3. Gilde.
Efterårs- og gildehilsener fra ledelsen
Aase

STADEN
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Gildemøde om Erhvervsuddannelse.
Tekst: Palle Maarbjerg
Det var et interessant indblik i et uddannelsessystem, der var meget
fremmed for de fleste af os.
Men Michael Bang fra Selandia var en god formidler, så hen ad vejen
begyndte jeg/vi at forstå, hvad dette nye drejede sig om, og det lød
overbevisende, og især blev man overbevist om, at Michael (og Tim)
virkelig masede med at få tingene til at fungere.
Uanset adgangskrav, antal linier som indgang til at begynde
uddannelsen og antal veje, der kan vælges efter første modul, så er de
pædagogiske udfordringer for lærerne de samme, som de altid har
været. Jeg tror, at erhvervsuddannelserne har et indbygget pædagogisk
incitament ved, at man skal lave noget håndens arbejde. Det
indebærer, at eleverne i højere grad kan indse nødvendigheden af også
at tilegne sig de basale skolekundskaber. Det er en ting, jeg synes, vi
ofte undlader at benytte os af i folkeskolen.
Et spørgsmål, jeg ikke rigtig fik belyst, er: Hvad gør vi med de elever,
der ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse? Men det er jo også
et spørgsmål, der skal stilles et andet sted; nemlig til os selv og vore
politikere. Vores vækstsamfund kræver tempo, effektivitet og
rationalisering i en sådan grad, at vi bortrationaliserer de (med)
mennesker og de job, der ikke kræver skolekundskaber.
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Sommerudflugt til Nyvang.
Tekst : Tonnie Gillnæs
Lørdag den12 sep. Var vi på en dejlig tur til Nyvang.
Nyvang er en andelslandsby der ligger ved Holbæk.
Vi startede kl. 10 fra Slagelse. Vejret var køligt, men det holdt tørvejr.
Vel ankommet til Nyvang spiste vi frokost ved udendørs bænke, og
derefter begyndte oplevelserne. Der var boder med alskens husflid, der
kunne købes. Kl. 13 var der bestilt hestevogn. Jeg var meget spændt på,
hvordan jeg kom op i den, men ved fælles hjælp gik det fint. Vi kørte en
tur rundt i området, og så både smedjen og mejeriet.
Vi kørte forbi nogle, der dansede folkedans, men stod ikke af der.
Ved et forsamlingshus, der til forveksling lignede min barndoms
gymnastiksal, hvor vi var til både gymnastik
og juletræ, stod vi af og gik ind og købte
kaffe med lagkage.
Tilbage på festpladsen så vi et dyrskue med
flotte køer og tyre.
Pludselig blev den ene kvie gal. Så den unge
mand havde meget svært ved at holde den,
men han fik styr på den. Jeg så den største ko, jeg nogen sinde har set
og de flotteste tyre.
Efter kaffen gik vi rundt og købte bla. frugt og marmelade samt nogle
hjemmelavede julekort.
Kl. 16 gik turen tilbage til Slagelse efter en dejlig og veltilrettelagt dag.

STADEN
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Jytte Becker
Anne Munkholm

12. november
13. november

Kommende arrangementer
4. gilde
Spejdergildehal
Sognenyt

04. november
28. november

Fællesgildet
Dansk Flygtningehjælp, indsamling 8. november

Distriktet
I-Dag, Haslev
Ridderhal

07. november
18. november

BRUGTE FRIMÆRKER – STEMPLER M.V.
På det netop afholdte Landsgildeting kunne 4. gilde aflevere godt 6 kg
brugte frimærker (indsamlet over et par år). Men vi blev også klar
over, at Frimærkebanken også tager imod frankeringsstempler og det
16

sidste nye, hvor der blot er skrevet nogle tal på kuverten, når portoen
er købt på nettet. Men husk at holde danske og udenlandske
frimærker, stempler m.v. adskilte! Der står kasser nede i vores rum. Så
klø blot på med saksen, selvom der jo nok bliver langt mellem
frimærkerne, når portoen stiger med 90 % til næste år!
Vi mangler for øvrigt en indsamlingsleder i 4. gilde. For med lidt
opsøgende arbejde til f.eks. offentlige kontorer, dagblade, større som
mindre virksomheder kunne der måske indgås aftale om afhentning af
kuverter med frimærker / stempler på. Stillingen er hermed opslået
ledig!
Nete Berthelsen

Julestue for 4. Gilde
onsdag den 2. december 2015 kl. 19.30
med ægtefæller/samlevere/kærester
Kløverhuset, Teglværksvej 11, Slagelse
Alle medbringer en velemballeret
pakke til en værdi af højst 30,- kr. Det
må gerne være en god, brugt
brugsgenstand fra hjemmet (ikke
nødvendigvis en godt brugt) som man
har i overskud og som kan have
brugsværdi for andre.
I løbet af aftenen spiller vi om pakkerne. Vi regner med, at der
også bliver plads til en god historie og lidt julehygge.
Der vil blive serveret et pålægs og ostebord med rødvin til samt
kaffe med hjemmebag, alt til rimelige priser.
Tilmelding af ægtefælle/samlever m.fl. samt afbud for gildebrødre
m/k, der måtte være forhindret, senest søndag 29. nov. 2015 hos
Dorthe Hjelmroth, tlf. 58373486, mail: dorthehjelmroth@mail.dk
med gildehilsen gruppe 3 - stære
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FALKENSTENS BUELADE
Tekst: Kirsten Nielsen Fotos: Google
Gruppe 4, Solsorte, besøgte d. 23.9. Falkensten Gods, hvor Jørgen
havde fået godsejer Lawaetz til at vise rundt i og fortælle om den
nyrenoverede buelade, som var blevet alvorligt skadet i forbindelse
med stormen Bodil i begyndelsen af december 2014.
Man føler noget nær ærefrygt, når man træder ind i det
kæmpemæssige laderum, hvor der er ca. 12 m til kip. Laden blev opført
i 1862 og i 1950 fredet sammen med hovedbygningen. Laden er den
eneste af sin art i Danmark og derfor bevaringsværdig.
Tagkonstruktionen er et fantastisk stykke tømrerarbejde med de buede
spær. Det krævede da også særligt uddannede og erfarne folk –
herunder et antal ægte navere – til udførelse af det komplicerede
arbejde – og det har de gjort smukt. Også tagtækkerne fortjener ros.
Det er once-in-a-lifetime at få betroet et så specielt tækkearbejde.
Hvis du ikke har været på de kanter for nylig, kan det kraftigt anbefales
at lægge søndagsturen forbi Falkensten Gods for at tage den
fantastiske lade i øjesyn.
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Fødselsdagsgildehal lørdag den 5.9.

Vi indledte aftenen med gildehal, hvor vores Gildemester fortalte
levende om Grevinde Danner og hendes virke.
Gruppe 3, Solsorte, havde stået i køkkenet det meste af dagen og
havde fremtryllet en dejlig menu til os og sørget for den gode
stemning med gode indslag undervejs.
Vi blev udsat for ”indvandrerprøven”, som de fleste af os klarede
udmærket med lidt hjælp fra bordene ved siden af.
Tak for en dejlig aften
Jens Blomhøj

Vigtige rettelser / tilføjelser til vores kalender:
En kvik gildebror har gjort os opmærksom på, at vores gildeting
er sammenfaldende med 3. gildes.
Ny dato for gildetinget er derfor ONSDAG DEN 30. MARTS 2016
KL. 19. Skynd jer at rette det i kalenderen allerede nu, så I ikke
kommer 14 dage for tidligt. Og vi har læst op på vedtægterne
”gildetinget skal være afholdt inden udgangen af marts” – så det
kan lige nås.
Og nu I har blyanten fremme, så tilføj også datoen for næste
arbejdsdag i Kløverhuset – SØNDAG DEN 10. APRIL 2016 KL. 10.
Nete Berthelsen
STADEN
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NYTÅRSGILDEHAL
Onsdag d. 6. januar 2016 kl. 19.00
Vi indleder aftenen med vandrehal, hvor vi over et
glas boblevand ønsker hinanden godt nytår!

Gildehal kl. 19.30 – derefter serveres et lækkert
traktement.
Undervejs skal vi lytte til nogle eksempler på en af
vore gamle, skattede kunstneres humoristiske
arbejder.
Tilmelding til Kirsten Nielsen senest mand.
04.01.16.
Ledsagere er velkomne
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4. Gildes tur til Højer 21. – 23. august
Tekst og tegning: Ole Skude
Foto: Ole Skude og Ulla Broløs
Tur med godt vejr lige til grænsen. Den næstsidste weekend i august
var årets sidste med rigtig godt vejr. Det gav prikken over i-et for en
god tur med 4 biler og 15 deltagere fra 4. Gilde.
Fredag lavede vi pit-stop med kaffe og kage ved Den tapre Landsoldat i
Fredericia, rejst i 1858 til minde om det sejrrige udfald 6. juli 1849.
Byen er anlagt i midten af 1600-tallet efter Christian den 4's mindre
succesrige deltagelse i 30-årskrigen. Det var en fæstning med et
velbevaret voldanlæg. Der var den gang, i merkantilismens ånd, plads
til fremmede, der kunne noget, bl.a. franske huegenotter.

Vi satte derpå kursen mod sydvest mod Tønder. Her blev den
medbragte mad fortæret, hvorefter vi gik en tur i den smukke gamle
by. Tønder er en gammel havneby, der blev lukket af mod havet for at
forhindre oversvømmelser. Her er det menneskers handlinger, der med
vilje har fjernet byens eksistensgrundlag, havnen, for at overleve
stormfloden. Klimaændringer er ikke nogen ny opfindelse.
STADEN
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Efter et smut ned over grænsen kørte vi gennem marsken på Højer
Dige op mod Højer, som også har været havneby ved Vidåen, indtil det
sidste nye dige blev færdigt i 1981. Vi boede på Hohenwarte, som er en
gård med Bed and Breakfast lige ved den gl. Højer Sluse.
Lørdag stod vi ud på sælsafari. Først til Havneby på Rømø, så med
færgen til List på Sild og til sidst ud på en kutter, hvor vi både på dansk
og tysk hørte om bunddyr og sæler. Og vi så masser af sæler.
Årstiden er ikke til Sort Sol, men i stedet kan man se ”Marskens
Nordlys”. Det sker året rundt, lige før højvandet kulminerer, hvor
fuglene trækker fra havet ind til saltvandssøen bag diget. Desværre var
der kun ca. 2 fugle den dag.
Søndag handlede om kirker og kultur. Vi stoppede i Møgeltønder og
besøgte kirken og Slotsgade. Kirken er, lige som den i Tønder,
overdådigt udsmykket i barok-stil. Slotsgade mellem bykernen og
Schackenborg Slot består af ensartede huse, opført i 1700-tallet i
egnens byggestil: mørkerøde mursten, stråtag, kunstfærdige karnapper
og hoveddøre.
Næste stop blev noget helt andet. Vi tog til Christiansfeld mellem
Kolding og Haderslev, netop optaget som Unesco-verdensarv. Byen
blev anlagt i årene efter 1773, idet Brødremenigheden med
hovedsæde i Herrnhut fik tilladelse hertil af Christian den 7.

Brodermenighedens kirkerum
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Herrnhuterne var protestantiske pietister, tilhængere af renhed og
enkelhed. Byen har en stram byplan og ensartede huse: gule mure,
røde tage, ingen narrestreger, hverken udvendig eller inden for. Den
store hvide kirkesal er virkelig en modsætning til det overfyldte,
barokke kirkerum i Møgeltønder. Byens kerne er bevaret i enestående
grad og bliver stadig brugt af Brødremenigheden, selv om deres antal
svinder ind.
Sidste stop var Skamlingsbanken, det gamle samlingssted for de
danske i Nordslesvig. Der var besøg fra Det Kongelige Teater, som
præsenterede næste sæsons program på medbragt scene med
storskærm og lydanlæg. Det kunne være en rockkoncert, men det var
kapellet, operaen og balletten, der gav den hele armen i en flot
indramning. Sct. Georgsgilderne i Kolding stod for forplejning og
parkering. Det sidste er svært, når der kun er en lille vej ind til det hele.
Det er nemt nok, hvis alle 15.000 kommer i løbet af flere timer, men
det bliver svært, når alle vil ud kl. 17.30 efter sidste nummer fra la
Traviata.
Alle kom godt hjem. Turen var vel tilrettelagt. Det gode vejr var som
sagt det ekstra krydderi.

Gruppen nyder
kaffen på
Rømø efter
sejlturen med
sild og sæler.
STADEN
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